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Smith și Wong afirmă că deși dispunem de capacitatea de a regăsi informația ne confruntăm cu suficiente 
situații în care avem probleme în acest sens8. 

…… 
De aceea, energiile trebuie direcționate pe susținerea activității de cercetare desfășurate în cadrul 
universității23. 

…… 
Pentru o bună funcționare a serviciilor de referințe este necesară înțelegerea celor trei funcții de bază ale 
bibliotecii39: selectarea, colectarea și conservarea informației […] 

 

Notele de subsol 

 

 

8.  SMITH, Linda C ; WONG, Melissa A (ed.). Reference and information services : an introduction. Ed. a 5-A. Santa 
Barbara, CA : Libraries Unlimited, 2017, p. 3. (Library and information science text series). ISBN 978-1-4408-3697-8. 
……. 
23. CORAVU, Robert. Scurt istoric al evoluției bibliotecii universitare. Buletinul Fundației Urechia. 2010, nr. 11, p. 28. 
…….. 
39. SMITH, Linda C. ; WONG, Melissa A. (ed.). Op. cit., p. 5-6. 
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Lifelong learning concept is based on “knowledge, abilities and attitudes”, as well as on learning activities 
for the welfare’s individuals [1]. 
…… 
Helge & McKinnon [2] appreciated that social media successfully uses “cloud computing components”. 
…… 
Defined by the literature as “informal learning experiences” [10], social media has demonstrated to be 
very useful for the internet users, being implemented by most of institutions from the higher education 
field. 
…… 
Slideshare, considered by Helge & McKinnon [2] as a cloud-based program, is used for online publishing 
and sharing content. 
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